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1 Beleidsplan
Met dit beleidsplan willen we richting geven onze gemeente. Onze missie, kernwaarden en plannen
zijn in dit document vastgelegd.
In een veranderende samenleving, maatschappelijke ontwikkelingen willen wij als kerk relevant zijn
en blijven. Voor de leden die deel uitmaken van de kerk en naar buiten.
Daarom moeten we keuzes maken en richting geven aan de kerk. Met dit beleidsplan proberen we
dit op hoofdlijnen te doen zodat het voor alle leden betrokkenen duidelijk is welke kant we uit willen
met elkaar en hoe we daar allemaal aan kunnen bijdragen.
Het plan is ook de leidraad voor de kerkenraad, voor het geven van leiding aan de gemeente en de
grondslag voor beslissingen welke genomen moeten worden. Uitvoering van het beleid vindt plaats
via de vele commissies en vrijwilligers welke worden aangestuurd vanuit de kerkenraad. Toetsing
vindt plaats via regelmatige evaluatie en terugkoppeling.
Dit document is opgesteld met het oog op de periode 2018-2022. De intentie is om dit document
elke twee jaar te evalueren en zo nodig bij te stellen.
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2 Onze missie, kernwaarden & principes
De protestantse gemeente in Lekkerkerk is een gemeenschap van mensen die geloven in God, zij
weten zich onderling verbonden, gaan open en respectvol met elkaar om en hebben oog voor de
mensen en wereld om hen heen.
Wij zijn een gemeenschap van mensen die
2.1.1 geloven in God zoals die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus.
Wij beseffen dat we daarbij niet kunnen zonder de Geest van God die ons als gelovige en als
gemeenschap doorademt. De zondagse eredienst is een ankerpunt voor onze gemeenschap. Wij
maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en de wereldwijde kerk.
Principe 1
Het geloof en gemeente-zijn versterken is het doel van alle bijeenkomsten, vergaderingen en
informele activiteiten, de materiële zaken staan ten dienste van deze activiteiten.
Principe 2
De zondagse eredienst is een ankerpunt voor onze gemeenschap, ze zijn toegankelijk en uitnodigend.
Principe 3
Het geloof verbindt met alle mede-gelovigen in Lekkerkerk, Nederland en wereldwijd.
2.1.2 zich onderling verbonden weten.
Het ‘omzien naar elkaar’ is wezenlijk voor onze geloofsgemeenschap. We willen zover het mogelijk is,
om elkaar heen staan, met name op de hoogte- en dieptepunten van het leven. Het is een plek waar
iedereen zich veilig weet en zich thuis voelt.
Principe 4
Het omzien naar elkaar is delen van en meeleven in alle dingen, maar zeker in hoogte- en
dieptepunten; mensen die daar behoefte aan hebben krijgen structureel aandacht.
Principe 5
Elke vorm van betrokkenheid is een uiting van verbondenheid.
2.1.3 open en respectvol met elkaar omgaan.
Onze veelkleurigheid in geloof en leven willen we zien als een gave om het leven als
geloofsgemeenschap levendig te houden.
Principe 6
Open is ruimte geven aan verschillen in kerk-zijn en geloofsbeleving.
Principe 7
Respect is de basis voor open en kritische gesprekken over geloofs- en alle andere zaken.
2.1.4 Oog hebben voor de mensen en de wereld om hen heen.
We maken deel uit van de burgerlijke gemeente Krimpenerwaard en hebben als gemeenschap een
duidelijke plaats in Lekkerkerk en omgeving, zien de nood van mensen en helpen waar mogelijk.
We zoeken aansluiting bij het werk dat over onze grenzen heen door christelijke instellingen gedaan
wordt op het gebied van zending en werelddiaconaat
Principe 8
De gemeente en gemeenteleden staan midden in de wereld, hebben oog voor mensen en helpen
waar nodig.
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3 Wat willen we bereiken in de periode 2019 – 2023?
Input voor de hernieuwde versie zijn geïnspireerd door input uit
- Vernieuwing kerkorde PKN in 2018,
- Workshop middag “Kerk 2025 in Lekkerkerk”, (17 Februari 2017) *
- Gemeenteavond; gespreksvragen bij het thema “Open Huis”. (11 September 2017)*
- JV-avond 6 oktober 2018 *
- Workshopmiddag met kerkenraad 30 juni 2018 *
* details terug te vinden in de bijlages.

Inhoud is het uitgangspunt!
Leren geloven:
Inhoudelijke toerusting en vorming jeugd, volwassenen, ouderen blijven versterken.
De gewone diensten weer meer bij elkaar brengen. Op termijn Sunday Night Hour weer
terugbrengen in gewone dienst.
Meer met muziek en beamer in de dienst (opwekking, multimedia). Minder 1 richting naar beleven
en leren. Meerdere vormen van muziek in de dienst (incl. engelstalig); meerdere stijlen, voorzingen
bij niet bekende liederen, ipv. orgel andere instrumenten. Pinksterdienst 2018 is een goed voorbeed.
Akties:
1. Draagvlak creëren bij de organisten, jongeren betrekken door zelf te laten spelen. Juiste koren
vragen. Trekt soms ook ander publiek mee.
2. Liturgie-commissie reactiveren met juiste sturing en mandaat.
Muziek, voorbereiden diensten, tenminste een jongere en kerkenraadslid in de commissie (link
naar kerkenraad voor aansturing), samen met predikant.
Tegelijkertijd ook het ‘ontmoeting-aspect’ van de kerkdienst te blijven versterken. Niet te dogmatisch
denken wat er in 1 uur hoort en wellicht inweven in (soms) ontmoeting vooraf en overgang in
bijvoorbeeld lunch/koffie erna.
Daar wil ik bijhoren:
•
•
•
•
•
•

Welkom voelen in de kerkdienst; even aanschieten, meeleven met aktiviteiten.
Duidelijk contact met gasten/nieuw ingekomenen, dit is de kans om de gemeente te groeien.
Aandacht blijven geven aan driehoek Kerk-Gezin-School
Actief gesprekken aangaan om verloren contacten te herstellen.
Wat zijn bijvoorbeeld ‘groei-briljanten’?
Gemeentegroei groep is een kracht; vertrouwen ook omdat het thuis is, behoefte om met elkaar
in gesprek te gaan.

Hoe regelen we het?
Activiteiten loslaten om weer ruimte te maken voor nieuwe initiatieven. Wat geeft energie, wat kost
energie? Niet alles proberen vol te houden, ook nieuwe initiatieven voor nieuwe energie
Akties:
1. Meer evalueren. Commissies uitnodigen in de kerkenraad. Gesprek over beleid en toekomst
2. Samenwerken met andere gemeenten in de Krimpenerwaard (SAG);
3. Begroting in balans brengen
Versie v0.13
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4. Rol van het pastoraat laten evalueren
5. Inspelen op nieuwe contactvormen; fysiek / digitaal
Hoe kun je het zien & merken?
Kerkdeuren meer open; laatste zondag (van het kerkelijk jaar)
Meer ontmoeten en samenbrengen. Koffie-ochtend / eten in de kerk.
Pastoraat zoekt ook verder naar nieuwe mogelijkheden om de kerk verder open te stellen.
Aansluiten bij andere activiteiten in Lekkerkerk en daarbuiten; vluchtelingenwerk, voedselbank,
monumentendag, Dorcas,
In 2022 is PKN Lekkerkerk een vitale & sprankelende geloofsgemeenschap. De kerkdienst is het
ankerpunt. De kerkenraad geeft richting en ruimte om de kerkdienst relevant en aantrekkelijk te zijn
voor de geloofsgemeenschap. De kerkdeuren staan door de week vaker open en is een belangrijke
ontmoetingsplek in het dorp.
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4 Organisatie
De structuur van onze kerkelijke gemeente wordt bepaald door de kerkorde van de Protestantse
Kerk Nederland (PKN) en door de keuzes voor commissies en werkgroepen door onze eigen
kerkenraad. De organisatie is het bouwwerk waarmee het beleid tot uitvoer wordt gebracht. Ook de
organisatie zal in de komende jaren zich blijven aanpassen.

4.1

De kerkenraad

De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad, bestaande uit ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters,
het hoogste orgaan is binnen ons gemeente. De kerkenraad neemt daarom formeel alle besluiten en
draagt hierover de verantwoordelijkheid. Ook is de kerkenraad bevoegd tot het aanstellen van de
medewerkers zoals de predikant en pastoraal medewerker.

4.2

Ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters

Elke geleding kent zijn eigen vergaderstructuur om op die manier uitvoering te geven aan de taken
waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
De kerntaak van de ouderlingen is om – samen met de predikant – pastorale ondersteuning te
bieden aan de gemeenteleden.
De kerntaak van de diakenen is om de gemeenteleden te stimuleren zich in te zetten voor de
diaconale nood voor de mensen dichtbij of veraf.
De kerntaak van de kerkrentmeesters is om materiële en financiële voorwaarden te scheppen zodat
de kerkelijke gemeente haar werk kan doen.
Ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters worden formeel door de kerkenraad benoemd conform
de kerkorde van de PKN. Elke geleding legt verantwoordelijkheid af aan de kerkenraad.

4.3

Commissies/vrijwilligers

Om het vele werk in onze gemeente te kunnen verrichten, zijn er vele commissies en vrijwilligers
actief. Deze commissies worden door de kerkenraad ingesteld en veelal zorgt deze commissie zelf
voor het werven van de leden.
Wij vinden het erg belangrijk dat elke commissie of vrijwilliger een aanspreekpunt heeft binnen de
kerkenraad; alleen op deze manier kan een ieders stem op een goede manier gehoord worden.
Daarom kiezen wij ervoor dat alle commissies en vrijwilligers vallen onder een van de drie geledingen,
te weten onder de ouderlingen, diakenen of kerkrentmeesters. Elke commissie of vrijwilliger geeft
zelfstandig uitvoering aan zijn of haar taak, maar legt waar nodig verantwoording af aan de
betreffende geleding waar deze commissie/vrijwilliger onderdeel van uit maakt.
Aktie; de kerkenraad nodigt periodiek commissies uit om te evalueren en te kijken

4.4

Organogram

De huidige organisatie is door de loop van de tijd geëvolueerd tot wat het nu is. Waar vroeger
linking-pins waren, zoals vertegenwoordiging van de evangelisatie commissie in de kerkenraad, zijn
deze door wisselingen van ambtsdragers verdwenen. Niet altijd is meer duidelijk wie waarvoor
precies verantwoordelijk is.
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Hier bij is de indeling als volgt gemaakt:
• Pastoraat: het pastoraal beraad, samen met de verenigingen en overleggen die het
geloofsgesprek of de eredienst als doel hebben.
• Diaconie: alle activiteiten die te maken hebben met de behoeftigen binnen en buiten onze
gemeente.
• Kerkrentmeesters: alle activiteiten die te maken met het beheer van de materiële kant van
de gemeente en het werven van inkomsten. (ergo, ook een verjaardagsfonds etc.)
• Jeugdteam: alle activiteiten die zich richten op de jeugd.
Dit is niet de verdeling zoals deze heden-ten-dage is. Deze is historisch gegroeid en het is niet altijd
duidelijk waar een commissie, club of groep onder valt. Met deze nieuwe indeling hopen we een
duidelijker model voor verantwoordelijkheden en communicatielijnen neer te zetten. Effectief
betekent dit met name een uitbreiding van het begrip "pastoraat", dat voorheen vooral gezien werd
als het college van ouderlingen. Qua bezetting kan dit nog steeds, maar de verantwoordelijkheid gaat
verder: ook de leerhuizen vallen daar bijvoorbeeld nu onder.
Idem voor het jeugdteam, waarvoor de verantwoordelijkheid nu zal zijn het complete pakket aan
activiteiten die zich richten op de jeugd binnen onze gemeente. Ook zondagschool, oppas,
kindernevendienst zullen hun lijnen krijgen via het jeugdteam.
Deze verantwoordelijkheden zullen ook gepaard gaan met bijbehorende financiële stromen. De
jeugdteam zal alle middelen voor de jeugd beheren, het pastoraat de middelen ten behoeve van het
pastoraat etc.
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Daar waar overlap is, zoals tussen jeugdteam en pastoraat, diaconie en pastoraat zal telkens
afstemming nodig zijn. Om het jeugdteam in staat te stellen verantwoordelijkheid te nemen voor het
jeugdwerk, zal zij verantwoordelijk zijn voor alle jeugdactiviteiten. Catechese, oppas etc. zullen onder
aansturing van het jeugdteam plaatsvinden. Dit om doorgroei binnen groepen zo vloeiend mogelijk
te maken. Het jeugdteam houdt daarmee zicht op de ontwikkeling van de jongste groep.
De definitie van taken van de verschillende ambtsdragers binnen de kerkenraad behoeft eveneens
aandacht. Verduidelijkt zal moeten gaan worden wat de verantwoordelijkheden van jeugddiaken,
jeugdouderling, "gewoon" diaken en "gewoon" ouderling zijn. Voor jeugddiaken en jeugdouderling is
deze activiteit reeds belegd.

4.5

Taakgroepen

Ons organogram kenmerkt zich door een ‘kolommenstructuur’. Deze structuur zorgt voor veel
duidelijkheid; elke kolom heeft immers zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, dat samen komen
in de kerkenraad.
Dat neemt niet weg dat er soms thema’s zijn die niet zozeer onderdeel zijn van 1 kolom, maar
waarbij het juist belangrijk is om vanuit de verschillende geledingen hier gezamenlijk aan te werken.
Daarom willen wij binnen onze gemeente naast de formele structuur gaan werken met taakgroepen.
Voorbeelden van thema’s voor deze taakgroepen zijn:
De wekelijkse eredienst
De kerk en maatschappij
Geloofsversterking
Gemeenschapszin.
Deze thema’s worden jaarlijks door de kerkenraad benoemd en hiervoor wordt (een veelal tijdelijk)
taakgroep ingericht. Hierin kunnen de kerkenraadsleden, maar ook de commissieleden of andere
vrijwilligers aan deelnemen.
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BIJLAGEN
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5 Bijlage; achtergrondinformatie
5.1

De historie van onze gemeente

Ruim honderd jaar geleden was onze gemeente nog één gemeente. Ontwikkelingen op landelijke
niveau gingen niet aan Lekkerkerk voorbij, ook hier maakte een deel van de gemeente, om voor hen
zwaarwegende redenen, zich los van de hervormde kerk om de gereformeerde kerk Lekkerkerk op te
richten.
De gereformeerde kerk was een kleine, actieve gemeenschap. Zo werd de gereformeerde kerk een
hechte gemeenschap, bij elkaar horend als een gezin. Ook als ze kritiek hadden op elkaar, soms felle
kritiek, dan nog zij lieten elkaar niet in de steek. Zij moesten alles van de grond af aan opbouwen en
veel weerstanden overwinnen. Zij waren doordrongen van het feit dat als ze iets wilden bereiken, zij
zelf het geld bij elkaar moesten brengen en de handen uit de mouwen steken. En dat deden ze, ze
bouwden een kerk, een lagere school, een middelbare school en een bloeiend verenigingsleven.
Later bouwden zij een nieuw kerkgebouw, de huidige Ichthuskerk, en breidden ze de school uit met
middelbaar onderwijs,
De opkomende verzuiling zorgde voor trots, maar ook voor isolatie. Naast de goede dingen van deze
“autonomie in eigen kring” was er de grote sociale controle. Dit alles zorgde er ook voor dat
sommige ontwikkelingen in de maatschappij en de theologie aan de gereformeerde kerk voorbij
leken te gaan. Begin zeventiger jaren veranderde dat, de kerk kreeg vrouwelijke ambtsdragers, er
gingen vrouwelijke predikanten voor, kinderen werden toegelaten tot het avondmaal en de moderne
theologie deed nadrukkelijk haar intrede. Uiteindelijk zorgde dit voor een open houding naar de
wereld en andere kerken en ook voor de keuze om samen-op-weg gaan en uiteindelijk te fuseren, en
weer één te worden met de hervormde gemeente.
Voor dit deel van onze gemeenteleden is de kerk een kleine, actieve gemeenschap die bij elkaar
hoort als een gezin, waar je stevige kritiek hebben mag en je handen uit de mouwen steken normaal
is.
De hervormde gemeente, de volkskerk, had een dergelijke losmaking al meerdere keren
meegemaakt, en zou ze nog vaker meemaken. Gevolg van elke losmaking was dat de actieve kern
kleiner werd en de grote rand niet actieve leden bleef.
Als voluit vrijzinnige gemeente was zij met Ammerstol en Berkenwoude het buitenbeentje in deze
hoek van de Krimpenerwaard. Vanuit die vrijzinnigheid bekeken waren zowel het volkskerkidee als
de grote rand geen probleem. Iedere mens heeft recht om het geloof op de eigen manier te beleven
en in te vullen. En voor de meeste gemeenteleden werkte dat ook zo, en hoe ze het geloof ook
invulden, het was en bleef als vanzelfsprekend hun kerk en ook al kwamen ze er nooit, ze betaalden
trouw hun bijdragen en hun kinderen gingen naar de zondagsschool. De kerk stond in het hart van de
Lekkerkerkse samenleving, wilde dat ook. Door de open vrijzinnigheid was ze in staat om
ontwikkelingen in de samenleving een plek te geven in het gemeenteleven. Daardoor hoorde de kerk
bij het dorp en het dorp hoorde bij deze kerk.
Het vasthouden van de vrijzinnige identiteit was niet eenvoudig. Want ook hier hadden ze kritiek op
elkaar, soms felle kritiek, en dan vooral op de predikant en de kerkenraad, op hun leer, bestuur en
leven. Maar ondanks alles ‘konden’ de criticasters hun kerk, de planting Gods, niet in de steek laten.
Maar de ruimte schiep ook afstand. Verschillen in beleving en invulling werden wel gerespecteerd,
maar maakten het moeilijk om het geloof te delen. De afstand met de gemeenteleden die zich
organiseerden in de Evangelisatie en de Gereformeerde Bond werd steeds groter totdat ze hun eigen
weg gingen.

Versie v0.13

12 van 30

Beleidsplan 2018-20223

Protestantse Gemeente te Lekkerkerk

De verschillen in geloofsbeleving waren groot, ook in de gemeente. De afstand was moeilijk met
woorden te overbruggen. Dit zorgde voor een naar binnen gekeerde, private geloofsbeleving.
Daardoor hebben velen moeite om te praten over geloofszaken, hun beleving en om een gebed uit te
spreken. Dit werd nog verstrekt door de secularisatie, waardoor er een einde kwam aan de
vanzelfsprekendheid.
De secularisatie was en is in de linkerflank van de kerk groter. Als gevolg hiervan en door
bijvoorbeeld de zogeheten import nam de verscheidenheid in achtergrond de laatste decennia toe.
Deze meerkleurigheid werd over en weer gerespecteerd. Na toenemende contacten en
samenwerking kon ook de formele stap tot Samen-op-Weg worden gezet, uiteindelijk gevolgd door
een fusie met de gereformeerde kerk.

5.2

Bijbelse achtergrond van ons gemeente-zijn

Als Protestantse Gemeente te Lekkerkerk weten we ons verbonden door het geloof in God, zoals Hij
zich aan ons heeft geopenbaard in Jezus Christus.
We realiseren ons hoe goed en hoe bijzonder het is om een geloofsgemeenschap te vormen met
mensen van allerlei verschillende achtergronden en leeftijden. Daarom herkennen we onszelf in de
woorden van Psalm 133:1, dat het goed is om als broeders en zusters samen te wonen.
Ook al spreken we elkaar niet vaak meer aan als broeders en zusters, toch is er dat sterke gevoel van
verbondenheid, als binnen een familie. Net als in een familie zijn er in onze gemeente onderling
verschillen. Juist deze veelkleurigheid zien wij als een kostbare gave van de heilige Geest, die we
mogen gebruiken in de dienst aan elkaar en aan de Heer (1 Korinthiërs 12: 4-12).
Door van elkaar te leren en met elkaar mee te leven wordt onze onderlinge band gesterkt. Zo zoeken
we ernaar om binnen en buiten de gemeente de woorden van de Heer gestalte te geven: smakelijk
zout te zijn en het licht van ons geloof te laten schijnen voor elkaar en ook voor anderen buiten onze
gemeente (Matteüs 5:13-14).
(geschreven naar aanleiding van de wijkontmoetingsavonden maart 2012)

5.3

Sterke en zwakke punten

De kerkenraad heeft uit de gesprekken een aantal zaken gekozen die weergeven waar we sterk in zijn
en een aantal punten waar we in moeten verbeteren. Belangrijk is wel dat we niet vergeten om ook
aan onze sterke punten moeten blijven werken.
Positief is dat het werk dat binnen onze gemeente met veel enthousiasme opgebouwd wordt. En dat
kenmerkt onze gemeente als een kleurrijke en meelevende gemeente. Zo loopt het
ouderenpastoraat erg goed en worden er voor de ouderen activiteiten georganiseerd die goed
ontvangen worden. Hierbij is te denken aan de inloopochtenden en ouderenmiddagen. Ook worden
er maaltijden georganiseerd voor de hele gemeente die goed bezocht worden. Met betrekking tot de
jongeren zijn we trost dat zij met de organisatie World Servants een stukje missionair werk hebben
gedaan en ook actief zijn met activiteiten in onze gemeente. Als laatste zijn we erg blij met de vele
vrijwilligers die alle hand en spandiensten doen.
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Desondanks zien we ook een aantal punten die de aandacht behoeven. De kerkenraad ziet dat het
ledenaantal steeds meer afneemt en het moeilijk is om vrijwilligers te vinden voor de vacatures. Door
gemeenteleden is opgemerkt dat contact met nieuw ingekomenden verbeterd moet worden. En dat
we als gemeente meer naar buiten onze gemeente moeten treden. Verder is er op dit moment
onvoldoende aandacht voor de bestaande vrijwilliger en dingen moeten eenvoudiger gemaakt
worden. Misschien moeten we als gemeente meer samenwerken met andere gemeenten. Daarnaast
zijn er binnen de gemeente vragen over de invulling van de erediensten. Hier moet de kerkenraad
een duidelijk beleid voor maken en communiceren. En ook wat betreft muziek in de diensten wordt
er duidelijkheid gevraagd. Verder hebben we nu een aantal jaren een begrotingstekort, waar snel
aan gewerkt moet worden. De kerkenraad is reeds bezig met het verkopen van gebouwen, maar ook
aan de andere grote kostenpost, pastoraat, moet gesleuteld worden.

5.4

Totstandkoming van initiele versie van dit document in 2012

In september 2012 hebben er wijkavonden plaatsgevonden. Aan de aanwezigen zijn diverse vragen
voorgelegd; vragen die betrekking hadden op hoe de leden van onze gemeente aankijken tegen onze
kerk, onze gemeente. De uitkomsten van deze wijkavonden hebben mede richting bepaald voor de
inhoud van dit beleidsplan. Op basis van de wijkavonden wordt het volgende belangrijk gevonden:
•
•
•
•
•
•
•

De voornaamste drijfveer om naar de kerk te gaan is om samen geloof te beleven en te leren.
Het is belangrijk dat het een plek is om vooral te kunnen leren, om iets mee te kunnen
krijgen dat je ook buiten de kerk kracht en richting geeft.
Maar geloven is niet alleen iets individueels, het wordt net zo belangrijk gevonden om dat
met anderen te doen. Het delen en ervaren van het geloof is dus zeker een sociaal gebeuren.
De activiteiten naast de zondagse eredienst zijn daarom enerzijds gericht op leren, maar
vooral ook op het ontmoeten van anderen zodat ervaringen gedeeld kunnen worden.
Aan het "omzien naar elkaar" wordt actief gewerkt binnen onze gemeente en versterkt ons
in ons geloof.
In onze gemeente is er openheid naar elkaar en zijn we betrokken bij elkaar.
Onze kerk neemt een duidelijke positie in in dorp; het is dus belangrijk dat er aandacht is
voor datgene wat er gebeurt buiten de vier kerkelijke muren.

Kort en bondig kunnen we zeggen dat wij een kerk zijn waar we:
omzien naar elkaar
pastorale ondersteuning krijgen
kunnen leren
open staan voor anderen (binnen en buiten onze gemeente)

5.4.1

Jeugd

Ook de jongeren hebben we gepolst als het gaat om hun visie op de kerk. Het was eind 2012 dus,
werd er Sinterklaas gevierd bij de Friends 4U. Zodoende hebben ze de opdracht gekregen om als
Sinterklaas zijnde een denkbeeldig cadeau aan de kerk te geven, en in een gedicht dit cadeau toe te
lichten.
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Uit de gedichten kwamen redelijk wat dezelfde dingen naar voren als bij de wijkavonden. In de kern
willen de jongeren hetzelfde als de ouderen qua omzien naar elkaar, pastorale ondersteuning krijgen,
kunnen leren, open staan voor anderen (binnen en buiten onze gemeente). Alleen is de vorm vaak
anders, dan hoe het nu gaat. Daarom zijn de ‘cadeautjes aan de kerk’ vaak kritische noten bij de gang
van zaken, met een daarbij gegeven creatieve oplossing.
•
•
•

Dat de jongeren bij ‘de kerk’ vaak denken aan de zondagse dienst, sluit mooi aan bij wat er
uit de gemeenteavonden naar voren kwam, en waar principe 2 uit voortvloeit; dat de
zondagse eredienst het ankerpunt is.
De jongeren zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Maar niet altijd sluit de dienst bij hun
belevingswereld aan.
Het allergrootste gedeelte van hun ‘cadeautjes aan de kerk’ gaat over muziek. Blijkbaar zijn
onze jongeren daar erg gevoelig voor.

Daarom schrijven de jongeren als conclusie in hun gedichten:
‘De kerk moet met de tijd mee, dus alles modern, hupsakee’
‘We hopen dat de jeugd eindelijk wordt gehoord, ipv dat men zich er aan stoort’
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6 Bijlage : Input beleidsplan 2019 - 2023
6.1

Hoe ziet de onze kerk eruit in 2025?”

Zaterdag 17 Februari 2017 Workshop middag “Kerk 2025 in Lekkerkerk”
Aanwezig; Harmen, Wil, Janneke, Jan Bernier Jolanda, Jan Willem, Jan, Lijda, Bertus, Richard, Carlinda,
Jacqueline,
Afwezig; Peter, Loes, Nel
Hoe ziet onze kerk in 2025 uit?
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(1 collage moet nog toegevoegd worden)
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Wat zijn de gezamelijke thema’s die uit de collages naar voren komen?
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Wat kunnen we (anders) doen om van nu naar 2025 te komen?
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Concrete stappen die we nu kunnen nemen

Uit de workshop zijn een aantal punten benoemd die snel opgepakt kunnen worden:
•
•

Beleidsplan ‘refreshen’ met uitkomst deze kerkenraad
Bijbelapp weer opstarten
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Sunday Half Hour / 1e zondag van de maand met na afloop eten (zelf meenemen, 1 keer in
de maand)
Duidelijkheid rond liturgiecommissie / commissie eredienst/ commissie vorming en
toerusting
Commissies opdracht/richting geven om iets te kunnen bereiken / niet het bos insturen
Samenwerking met ‘t-Venster en kerken buiten Lekkerkerk
Bewust omgaan met tijd van de Pastores
Regelmatig evalueren
Kerkenraad – Moderamen samen

Verder hebben we een gemeente avond gehad in september waarin we met de gemeente nagedacht
hebben over onze gemeente met vragen als we waar zijn we trost op, wat moet aangepast en wat
moet weggedaan worden. In bijlage 1 vind u een samenvatting van de reacties op die avond.
Aan de hand van de workshop en de gemeenteavond wordt dit beleidsplan aangepast.

6.2

Gespreksvragen bij het thema “Open Huis”. (Gemeenteavond 11
september 2017)

Stel je voor: onze gemeente is een huis. Een huis met daarin veel verschillende elementen.
Sommige elementen zijn mooi en voldoen heel goed. Andere, daar mankeert weleens wat
aan. En nog weer andere dingen zou je net zo lief willen wegdoen.
Bespreek met elkaar :
1. Waar ben je trots op. Dus wat is goed in onze gemeente
2. Wat zou opgeknapt moeten worden. Dus is wel goed, maar kan beter? En hoe dan?
3. Wat kunnen we maar beter wegdoen, omdat het niet goed (meer) is, of overbodig?
Hierbij moet je denken aan de gemeente in zijn geheel. Dus alle facetten van gemeente zijn
mogen hier genoemd worden. En dan het liefst zo precies mogelijk. Dus niet alleen de
kerk(dienst), maar ook andere dingen als: het omgaan met elkaar, activiteiten enz.
Schrijf de antwoorden op de bovenstaande vragen op post-its en plak die dan op de
bijbehorende ‘huizen’. Wat onder nr. 1 valt op het pronkhuis, nr. 2 het opknaphuis en nr. 3
het schuurtje.
Daarnaast kan het zijn dat je dingen mist. Schrijf dat ook op een post-it en plak dat op het
lege vel naast de huizen.
Andere vragen om met elkaar over te praten zijn:
4. a. Kun je je thuis voelen in dit huis? Waarom wel/niet?
b. Wat zou ertoe bijdragen om je beter thuis te voelen?
c. Zou je zelf een bijdrage willen/kunnen leveren om het huis nog mooier te maken? Hoe?
Reacties op deze laatste vragen kunnen in de brievenbus gedaan worden.
NB: naast de drie huizen is er ook een winkel gekomen, waar dingen genoemd kunnen
worden die nu gemist worden
Opsomming van de reacties:
In het pronkhuis, we zijn trots op:
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- Open zijn, in de zin van ‘eigen mening’
- Kleurrijke gemeente
- Ons kerk zijn als groep. Betrokken en veelzijdig
- Contact vanuit de gemeente met zieken 2x
- Goede zorg voor elkaar
- Gemeenschapszin
- Ouderenpastoraat
- Jong en oud samen
- Jongeren 2x (in het algemeen, en in het bijzonder ook ; zie hieronder)
- World Servants 4x
- Vrijdagochtend, inloop 5x
- Onzichtbaar vrijwilligerswerk
- veel vrijwilligers en ook alle hand en spandiensten
- Goed georganiseerde activiteiten 2x (met als aantekeningen: dat het toch doorgaat
ondanks ziekte van Loes)
- De gezamenlijke maaltijd in februari 3x (genoemd hierbij de grote belangstelling en
verbondenheid)
- De soberheidsmaaltijden in de veertigdagentijd
- Startweek
- Ouderenmiddagen
- De Theepot (=eigenlijk theekopje,red.)
- Alle werkzaamheden in verband met de nieuwbouw
- Prima gebouwen
- Het orgel
- De vleugel
Wat mag opgeknapt, dus belandt in het klushuis:
- Back to Basic
- Dingen simpeler maken
- Flexibeler zijn met eigen regels
- Omzien naar elkaar 2x genoemd. opm.: gemeenteleden stimuleren naar elkaar om te zien
- Belevingen delen jong en oud
- Vaker de deuren open doen. Geeft mooie gesprekken, betrokkenheid
- Contact nieuw ingekomenen
- Open zijn naar de ander die we niet kennen, die ‘vreemde’ die binnenkomt in de kerk
- Commissie Extern (stimuleren naar buiten)
- Bij vragen zelf meer initiatief tonen
- Meer inzetten voor taken en ambten
- Aandacht voor alle vrijwilligers
- Vrijwilligersavond weer organiseren
- “Echte” gesprekken (meer dan luisteren in de kerk)
- Meer trouwe kerkgang. Misschien wel meer “uit gewoonte”
- Stimuleren kerkgang (veel steeds meer 1x per 2 of 3 weken)
- Invulling van de kerkdienst
- Muziek
- Kerstdienst: mensen willen een traditionele kerstdienst
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- afwisseling in koren is een mooie input
- Diensten worden echt vol gepropt, mag wel wat minder
- Geraakt worden in de kerkdienst door –muziek
- het woord
- Muziek in de kerkdienst, meer door gemeenteleden
- Meer iets met koren
- Gelegenheidskoor?
- Diversiteit koren etc
- Opknappen facilitaire ruimtes
- Het stoepje met vervelende steentjes, vooral met rollator
- Nieuwe / onbekende liederen eerst oefenen voor de dienst
- Meer evangelische liederen zingen
- Iedere week tijdens de dienst “Vrede van Christus” toewensen
Wat kunnen we maar beter wegdoen, dus komt in de schuur terecht?
- Niks
- Ongeduld
- Verzakelijking
- Negatieve energie door:
Discussies
Verschillen uitvergroten
Aan het oude vasthouden
Beschadigd voelen
- Commentaar leveren op ‘die ander’
- Sunday Half Hour (alternatief combineren met gewone dienst)
- Geen Engelse liedjes
- Commissies onder de loep. Samenvoegen waar het kan
- Gebouwenvraagstuk loopt
- Dat de predikant niet in Lekkerkerk woont
Wat is de wensenlijst voor ‘de winkel’?
- Enthousiasme
- Lef
- Vrolijkheid
- Inspirerend leiderschap
- Stilteplekken creëren in het dorp
- Op woensdag de kerk open?
- Meer naar buiten treden
- Gemeenteleden taakjes geven tijdens de dienst; zoals collecteren, zondagsbrieven uitdelen
- Boek bij de ingang van de kerk om nieuwe mensen hun naam in te laten schrijven
- Jongeren bij de kerkenraad. We willen ze horen. Uitnodigen!

Versie v0.13

25 van 30

Beleidsplan 2018-20223

6.3

Protestantse Gemeente te Lekkerkerk

Input Jeugd JV avond 6 Oktober 2017

Hallo allemaal,
Ik ben net thuis van de JV avond en heb voor jullie de 'uitkomst'.
Allereerst even een korte weergave van de avond. Er was een record opkomst van 11
jongeren! Daar was de groep zelf ook blij mee. De jongeren vonden het en uitdaging om met
het thema aan de slag te gaan. Ze vonden het positief dat ze er op deze manier bij betrokken
werden.
De avond heb ik geopend met de uitleg en inleiding zoals Jaqueline die heeft gedaan op de
gemeenteavond. ( het huis in de verkoop...wat ruim je op, wat knap je op en waar ben je
trots op enz) De groep is in 3en gedeeld en zo zijn ze, ruim een half uur, met elkaar in
gesprek geweest. De post-it's zijn geplakt en we hebben met elkaar de uitkomsten
besproken. Opvallend was direkt dat er maar 4 post-it's in de schuur terecht zijn gekomen.
Er hoeft van de jongeren dus niet zoveel weg. Het klushuis was wel vol.....
Pronkhuis:
Richard's orgelspel
Trots op de beamers
Mooi gebouw
Gemeenteaktiviteiten bv eten in de kerk, supergezellig !!
Rustmoment in de drukke week samen met elkaar
De gezellige sfeer
Dat de kerk nog bestaat!
Hechte vaste groep in de kerk
Schuur:
Statige sfeer
Al die commissies
Als je iets anders doet dan 'normaal' dan voelt dat heel ongemakkelijk
Oude, saaie liederen
Winkel:
Meer opwekking
Cathechesatie voor de jeugd
Aandacht voor nieuwe mensen
Moderne spreker
Beperkte preektijd
Snoepjes tijdens de dienst
Meer engelse liedjes
Klushuis:
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Gemeente meer voorin zitten, zo ben je meer betrokken bij de dienst
Jeugdwerk, meer op eigen niveau
Kerktijd van 11-12
Meer beenruimte boven
Mensen nog meer betrekken bij de kerk, zodat we de toekomst met elkaar aankunnen en
gemeente blijven
Jongere dominees
De kerk moet de taal van nu gebruiken
Interactief preken
Tijdens preek meer gebruik maken van beamer.
Kleurplaat op de zondagsbrief
Meer jongerendiensten
Leukere en vrolijkere liedjes
Pas na de bespreking heb ik de jongeren verteld wat de uitkomst was op de gemeenteavond.
Ik heb natuurlijk breed uitgemeten hoe de jongeren meerdere keren werden benoemd in
het pronkhuis: De gemeente is trots op jullie en is trots op jullie inzet ( beamer, hulp bij knd,
world servants, helpen bij organiseren startweekend enz)
We hebben als afsluiting stilgestaan bij een uitspraak van Ghandi:
Laat ons zelf de verandering zijn, die we in de wereld willen zien.
Het klushuis wordt pas een pronkhuis als we zelf allemaal aan het werk gaan.....
We vonden het met elkaar leuk hiermee aan de slag te zijn geweest. Ik hoop dat jullie er iets
mee kunnen. Voor vragen, verduidelijking ben ik zeker bereikbaar.
Groet en fijn weekend,
Mariët
6.4

Workshop Kerkenraad 30 juni 2018
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